OSNOVNE DOLOČBE
1.člen
Citroën klub Slovenije (v nadaljevanju klub), je
prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje
lastnikov in simpatizerjev Citroënovih vozil, ki se
združujejo zaradi uresničevanja skupnih interesov in
ciljev določenih v 5. členu tega statuta - temeljnega
akta.
Ime kluba je: Citroën klub Slovenije.
2.člen
Klub je pravna oseba zasebnega prava.
Sedež kluba je: Kidričeva 12, 9240 Ljutomer.
3.člen
Klub deluje na območju Republike Slovenije.
4. člen
Klub ima pečat, ki je ovalne oblike z dimenzijami
40*30 mm in besedilom CITROËN KLUB SLOVENIJE
na obodu ter zaščitnim znakom tovarne Citroën v
sredini.
II.

CILJI IN NALOGE

5. člen
Osnovni cilji kluba so:
- srečenja in druženja somišljenikov, ljubiteljev
Citroënovih vozil
- razvijanje in negovanje solidarnosti, enakopravnosti,
vzajemnosti, prijateljstva in drugih humanih odnosov
med člani kluba
- razvijanje prijateljstva in sodelovanja s člani podobnih
društev v državi
- širjenje in razvijanje vozniške in tehnične kulture med
člani
- razvijanje in negovanje solidarnisti in medsebojne
pomoči med vozniki in drugimi udeleženci v prometu
- pomoč svojim članom pri preskrbi z nadomestnimi deli
za vozila in pri vzdrževanju le-teh v tehnično izpravnem
stanju
- popularizacija Citroënovih vozil
- usluge drugim društvom in raznim organizacijam
- organizacija raznih srečanj, izletov, koncertov članom
društva
- zaščita interesov članov kluba zasnovanih na tem
statutu

Citroën klub Slovenije

STATUT CITROËN KLUBA SLOVENIJE

9. člen
Član je lahko vsak državljan Republike Slovenije, ki
ima Citroënov avto in drugi, ki sprejme ta statut in plača
članarino. Vsi člani delujejo v klubu pod enakimi pogoji
in odgovornostmi.
10. člen
Člani kluba so lahko pod enakimi pogoji tudi tujci, če
izpolnjujejo pogoje iz 9.člena tega statuta.
11. člen
Članstvo kluba sestavljajo redni člani in klubski
podmladek. Redni člani so polnoletne osebe, podmladek
pa mlajši od 18 let.
Če se v društvo včlani mladoletna oseba do
dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima
poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen
zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do
dopolnjenega 15 leta starosti mora zakoniti zastopnik
pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje.
Vsi člani lahko dostopajo do podatkov v bazi članstva
kluba.
12. člen
Članstvo v klubu se izkazuje s člansko izkaznico.
Članska izkaznica je pravokotne oblike dimenzij 86*54
mm (euroformat). Na prvi strani je znak kluba - napis
Citroën klub Slovenije in zaščitni znak tovarne Citroën,
napis “članska izkaznica”, ime in priimek člana ter
klubska številka člana.
13. člen
Člani kluba so organizirani po sekcijah, ki se
organizirajo po teritorialnem načelu. Sekcije ne smejo
imeti manj kot 15 rednih članov.
Sekcija ni pravna oseba.

Sekcija, kateri članstvo pade pod 15 rednih članov, se
razpusti na predlog predsedstva kluba. Predlog potrdi
občni zbor. Člani razpadle sekcije se pridružijo drugim
sekcijam po lastni izbiri.
Ustanovitelji nove sekcije so dolžni v roku 15 dni pred
ustanovnim zborom obvestiti predsedstvo kluba. O
ustanovitvi nove sekcije poda mnenje predsedstvo, potrdi
pa jo občni zbor kluba. Nova sekcija ima pred
polnopravnim statusom dvoletno poskusno delovanje.

6. člen
Klub bo sodeloval tudi s podobnimi klubi v Evropi in v
svetu, s pogojem, da takšno sodelovanje ne bo v
nasprotju z interesi Republike Slovenije.

14. člen
Člani sekcije na sestanku volijo predsednika sekcije z
večino glasov prisotnih. Predsednika se voli z javnim
glasovanjem.

7. člen
Klub lahko za svoje potrebe neposredno opravlja
pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te
dejavnosti določa zakon. Pridobitna dejavnost, ki jo klub
lahko opravlja, je vezana predvsem na klubsko dejavnost
oziroma na Citroënova vozila: prodaja klubskih majic,
kap, značk, nalepk za Citroënova vozila članom kluba
(47.990)

Mandat traja 4 leta, z možnostjo ponovne izvolitve.

8. člen
Delo kluba in njegovih organov je javno. Delovanje
kluba zagotavlja javnost svojega dela z dajanjem
pravočasnih, popolnih in resničnih informacij o
vprašanjih s svojega delovnega področja, ki so
pomembne za življenje in delo delovnih ljudi in
občanov, in o vprašanjih, pomembnih za skupnost.
Klub zagotavlja javnost svojega dela preko sredstev
javnega obveščanja s tem, da:
- omogoča predstavnikom sredstev javnega obveščanja
navzočnost na sejah in sestankih kluba
- omogoča predstavnikom sredstev javnega obveščanja
vpogled v gradiva za svoje seje in sestanke ter daje
druge informacije o svojem delu
- sodeluje na tiskovnih konferencah s predstavniki
sredstev javnega obveščanja
Klub izdaja tudi lastno glasilo in druge publikacije za
predstavitev svojih ciljev in dejavnosti. Za zagotovitev
javnosti dela kluba je odgovoren predsednik kluba.
III.

ČLANSTVO V KLUBU

V kolikor člani sekcije ne izvolijo predsednika, funkcijo
predsednika sekcije opravlja najstarejši član/članica,
glede na letnico rojstva.
15. člen
Delo članov kluba je prostovoljno in neplačano.
Za izjemne napore in dosežke se izplačajo nagrade oz.
nadomestila v skladu s pisnimi sklepi predsedstva kluba.
16. člen
Pravice članov:
- da voli in je izvoljen v organe kluba
- da je obveščen o delu, programu in poslovanju kluba
ter njegovih organov
- da sodeluje pri delu in soodloča v organih kluba
- da uporablja skupne dosežke in rezultate delovanja
kluba pri svojem delu
- da uresničuje svoje osebne interese na področju
dejavnosti kluba
- da daje predloge in pripombe na delo organov kluba
Dolžnosti članov:
- da spoštuje ta statut, pravila in druge akte ter sklepe in
odločbe organov kluba
- da aktivno sodeluje in s svojim delom prispeva k
uresničevanju ciljev in nalog kluba
- da v skladu s svojimi sposobnostmi izvršuje naloge, ki
se mu zaupajo
- da daje klubu informacije, potrebne za izvajanje
skupnih dogovorjenih nalog

- da prenaša svoje izkušnje in znanje na mlajše člane
kluba
- da varuje ugled in dobro ime kluba
- da redno plačuje članarino
17. člen
Članstvo v klubu preneha:
- z izstopom
- z izklučitvijo
- s prenehanjem delovanja kluba
- s smrtjo
Član, ki želi izstopiti iz kluba, poda pisno izjavo
predsedstvu kluba ter do kluba poravna morebitne
obveznosti.
18. člen
Član se izključi iz kluba, če grobo krši pravice in
dolžnosti iz 16.člena tega statuta in če zavestno ravna
proti interesom kluba, oziroma:
- ne izvršuje nalog
- se ne drži tega statuta
- 1 leto ne plača članarine
- škoduje dobremu imenu kluba
- v okviru dejavnosti kluba stori kaznivo dejanje
O izključitvi odloča v zvezi z določili 16., 17. in 18.
člena tega statuta na podlagi predloga predsedstva
disciplinska komisija.
Pritožba na odločitev disciplinske komisije je možna v
roku 30 dni občnemu zboru, katerega odločitev je
dokončna.
IV.

ORGANI KLUBA

1. Občni zbor
19. člen
Občni zbor je najvišji organ upravljanja kluba.
Sestavljajo ga vsi člani kluba.
20.člen
Občni zbor se sestaja po programu dela kluba in najmanj
enkrat letno, praviloma v času srečanja kluba. Sklicuje
ga predsednik predsedstva ali član predsedstva. Občni
zbor je lahko reden ali izreden.
21. člen
Predsednik ali član predsedstva mora sklicati izredni
občni zbor v roku 60 dni na predlog:
- predsedstva
- tretjine članov
- na zahtevo nadzornega odbora
Tisti, ki zahteva sklic izrednega občnega zbora, mora
predložiti tudi dnevni red.
22. člen
V primeru, da predsednik ali član predsedstva ne skličeta
izrednega občnega zbora v roku, ga skliče predlagatelj
sam. Izredni občni zbor sklepa le o zadevah, zaradi
katerih je sklican.
23. člen
Občni zbor opravlja naslednje naloge:
- potrjuje dnevni red
- sprejme Statut in odloča o spremembah in dopolnitvah
statuta
- voli in razrešuje predsednika in podpredsednika
predsedstva, tajnika in blagajnika
- potrdi razpustitev sekcije ali ustanovitev nove sekcije
- na predlog predsedstva potrdi program dela kluba
- potrdi finančno poročilo in finančni plan za naslednje
leto
- odloča o prošnjah in pritožbah
- odloča o sodelovanju z drugimi sorodnimi
organizacijami
- voli predsedstvo, nadzorni odbor in disciplinsko
komisijo
- odloča o prenehanju dela kluba
- odloča o ostalih važnih vprašanjih dela kluba

24. člen
Občni zbor je sklepčen, če je prisotna najmanj polovica
članov. Če ob predvidenem začetku občni zbor ni
sklepčen, se začetek odloži za 30 minut, nakar občni
zbor veljavno sklepa, če je prisotnih več kot ena tretjina
članov. Če sklepčnost tudi tedaj ni zagotovljena, se
občni zbor ponovno skliče.

Glasovanje je javno, razen če občni zbor ne odloči
drugače.
25. člen
Občnemu zboru predseduje tričlansko predsedstvo letega (predsednik in dva člana), do njegove izvolitve pa
predsednik ali član predsedstva kluba.
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Odločitve sprejema občni zbor z večino glasov vseh
prisotnih.

32. člen
Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni
vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani
predsedstva, imajo pa pravico udeleževati se sej
predsedstva, vendar brez pravice odločanja.
4. Disciplinska komisija

O delu občnega zbora se vodi zapisnik, katerega
podpišejo zapisnikar in dva overovitelja, ki ju izvoli
občni zbor.

33. člen
Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani in dva
namestnika, ki jih voli občni zbor za dobo 4 let.

2. Predsedstvo

Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Disciplinska
komisija je sklepčna, če so prisotni vsi člani komisije in
za sklepe glasuje večina.

26. člen
Predsedsvo kluba med dvema občnima zboroma vodi
delo kluba.
27. člen
Predsedstvo sestavljajo predsednik,
tajnik, blagajnik in predsedniki sekcij.

podpredsednik,

Predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika
izvoli občni zbor na predlog članov kluba. Voli se z
javnim glasovanjem. Predsednik predsedstva ja hkrati
tudi predsednik kluba
Funkcionarji kluba so za svoje delo odgovorni občnemu
zboru.

Disciplinska komisija vodi disciplinski postopek in
izreka disciplinske ukrepe po določilih tega statuta.
Za svoje delo je disciplinska komisija odgovorna
občnemu zboru.
V.

34. člen
Klub zastopa v pravnem prometu predsednik predsedstva
neomejeno. Za zastopanje v posameznih zadevah lahko
predsednik pooblasti tudi drugega člana kluba, ki je
pooblaščenec zastopnika.

Mandat traja 4 leta, z možnostjo ponovne izvolitve.
29. člen
Predsedstvo ima naslednje naloge:
- poskrbi za izvrševanje odločitev občnega zbora
- pripravlja predloge za spremembo in dopolnitve statuta
- pripravlja predloge o razpustitvi sekcije ali o
ustanovitvi nove sekcije
- predlaga letni finančni plan, plan dela kluba in pripravi
zaključni račun
- sodeluje z drugimi društvi in organizacijami s ciljem
uskladitve programa in plana dela
- izbira komisije in delovne skupine za naloge kluba
- skrbi za finančno-materialno poslovanje kluba ter za
izvrševanje programa dela kluba
29. člen
Seje predsedstva sklicuje predsednik, v slučaju njegove
odsotnosti pa podpredsednik. Sklicatelj tudi vodi sejo.
Seje se sklicujejo po potrebi oz. najmanj enkrat letno. Če
predsednik sekcije ne more priti na sejo, pošlje svojega
namestnika.
Seja predsedstva je sklepčna, če sta prisotni dve tretjini
članov. Odločitve se sprejemajo z večino glasov vseh
prisotnih. V primeru neodločenega glasovanja se glasuje
ponovno do preglasovanja.
Predsedstvo lahko za izvajanje posameznih nalog
imenuje občasne komisije. Naloge, število članov in
predsednika občasnih komisij določi predsedstvo. Člani
komisije so lahko le člani kluba. Za svoje delo so
komisije odgovorne predsedstvu. Izjemoma lahko klub
povabi k sodelovanju pri delu komisije zunanje
sodelavce, pod pogojem, da bodo, enako kot člani kluba,
opravili zadano nalogo brezplačno oziroma volontersko.

ZASTOPANJE

VI.
KLUBA

MATERIJALNO

POSLOVANJE

35. člen
Klub se lahko financira na naslednje načine:
- s članarino
- s pokroviteljstvom oziroma sponzorstvom
- iz naslova materialnih pravic in dejavnosti kluba
- z darili in volili
- s prispevki donatorjev
- iz javnih sredstev
- z uslugami drugim klubom, društvom in raznim
organizacijam
- z dohodkom od organizacije srečanj in izletov
Klub lahko ima tudi sponzorje. Sponzorji so lahko
fizične ali pravne osebe, ki klubu finančno, materialno
ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo
in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa
pravice odločanja.
Če klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek
prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje
dejavnosti, za katero je bil ustanovljen.
Vsaka delitev premoženja med njegove člane je nična.
36. člen
Klub razpolaga s sredstvi v skladu s finančnim planom,
ki ga pripravi predsedstvo kluba v skladu s cilji
delovanja in programom dela kluba.
37. člen
Finančni plan in zaključni račun sprejema občni zbor za
vsako koledarsko leto.
Podatke o finančno materialnem poslovanju mora klub
zagotavljati na način in v obliki, ki ju določa veljavna
zakonodaja in računovodski standardi za društva.

3. Nadzorni odbor
30. člen
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov in dveh
namestnikov, ki jih izvoli občni zbor za dobo 4 let.
Nadzorni odbor izvoli iz svoje srede predsednika.
31. člen
Naloga nadzornega odbora je, da spremlja delo organov
društva med dvema občnima zboroma in da vrši stalni
nadzor nad materialno-finančnim poslovanjem kluba.
Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru in mu mora
pisno poročati vsaj enkrat v koledarskem letu.

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in
učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih društvo prejme
za izvajanje svoje dejavnosti, opravlja računsko sodišče.
38. člen
Nadzorstvo nad materialnim poslovanjem lahko opravlja
vsak član kluba s tem, da mu je omogočen vpogled v
finančno evidenco. Finančno materialno poslovanje je
javno.
39. člen
Finančno poslovanje kluba vodi predsednik, izvaja pa
blagajnik in računovodja kluba.
VI.

PRENEHANJE KLUBA
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40. člen
Klub lahko preneha po volji članov ali po samem
zakonu.
S prenehanjem delovanja kluba preneha tudi članstvo.
41. člen
Klub preneha delovati:
- če o tem odloči občni zbor z najmanj dvo tretjinsko
večino vseh članov kluba
- če število članov pade pod 10 članov
O sklepu občnega zbora o prenehanju delovanja kluba
mora zastopnek kluba v 30 dneh obvestiti pristojni organ.
42. člen
Po samem zakonu klub preneha, če dejansko preneha
delovati ali če deluje v nasprotju s pravnim redom
Republike Slovenije.
V slučaju prenehanja dela kluba preidejo sredstva in
premoženje v last sorodnega kluba ali društva v
Sloveniji, proračunska sredstva pa se, v skladu z
zakonom, vrnejo proračunu.
Sklep o prenosu sredstev sprejme občni zbor kluba.
Če klub ne ravna po določilih 41. in 42. člena tega
statuta, odloči o prenosu premoženja kluba v skladu s
predpisi o likvidaciji pravnih oseb zasebnega prava
pristojni državni organ.

VI.

KONČNE DOLOČBE

43. člen
Za tolmačenje tega statuta je pristojno predsedstvo
kluba.
44. člen
Ta sprememba statuta je bila sprejeta na občnem zboru
kluba dne 26.04.2015, v veljavo pa stopi s 01.01.2016.
S tem datumom preneha veljati statut kluba, ki je bil
sprejet dne 01.05.2012

Predsednik kluba:

Aleš Krajnčan

